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Az Alkotmánybíróság 2013. január 4-ei döntésében megállapította a kormánypártok 
által elfogadott választási eljárási törvény számos rendelkezéseinek alaptörvény-
ellenességét. A döntés világosan rámutatott arra, hogy a törvény egyes rendelkezései 
szűkítették volna a demokráciát, és igazolja a törvény vitájában általunk is kritizált hibáit. 
Az Alkotmánybíróság határozatából kiemelendő a választási feliratkozás intézményének 
megsemmisítése és tartalmi elutasítása, ami alapján igazolást nyert, hogy a 
magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok esetében a választási feliratkozás 
indokolatlanul korlátozza a szabad választójog gyakorlását. 

 
A választási eljárási törvény a demokratikus államberendezkedés egyik legfontosabb 

jogszabálya. Az Önök által megszavazott törvény bukása után végképp nem lehet 
kétségünk afelől, hogy egy ilyen törvényt csak valós párbeszéd útján lehet megalkotni. 
Éppen ezért úgy látjuk, különösen az elmúlt fél év eljárási törvénykezése és annak bukása 
után, hogy olyan törvényre van szükség, amelynek tartalmában kormánypárti és ellenzéki 
frakciók egyértelmű konszenzusra jutnak. Ezért kezdeményezzük, hogy az 
Alkotmánybíróság döntése után, arra figyelemmel a végleges választási eljárási törvény 
megalkotása széleskörű konszenzust kereső folyamatban történjen. Nem a korábbi 
látszategyeztetésre, egy órás formális bizottsági ülésre van szükség, hanem valódi 
szakmai és pártok közötti párbeszédre és konszenzuskeresésre. Kezdeményezzük, hogy: 

 

 A Fidesz és a KDNP Országgyűlési képviselőcsoportja hozza nyilvánosságra 
álláspontját a 2013. január 4-ei Ab. határozattal kapcsolatban 

 

 Kerüljön sor a választási eljárási törvény egészének felülvizsgálatára. 
 

 Az új választási eljárási törvényjavaslat kidolgozását előzze meg civil és szakmai 
egyeztetés, amelyben kapjanak felkérést az alkotmányjog, a választási jog vezető 
szaktekintélyei, korábbi és jelenlegi Országos Választási Bizottsági tagok és 
szakértők, választási szakmai műhelyek képviselői. 

 

 Az új választási eljárási törvényjavaslatot a kormánypárti és ellenzéki frakciók 
közötti valódi párbeszéd előzze meg, majd konszenzuson alapulva kerüljön 
elfogadásra.  

 

 Az egyeztetésre kerüljön sor a 2013. tavaszi ülésszakot megelőző időszakban, a 
februári ülésezés megkezdése előtt. 

 
 
 



 
Kezdeményezésünk részeként az új választási eljárási törvényjavaslat megalkotásához 

a következő előzetes tartalmi kiindulópontokat tesszük: 
 

 Az új választási eljárási törvényjavaslat állítsa helyre a mindenkori parlamenti 
pártok közös felelősségvállalását a választást lebonyolító országos testület és 
szervezete felállításában, hogy soha egyetlen országgyűlési többség se 
sajátíthassa ki a választást lebonyolító szerveket. 

 
 
 

 Az új javaslat alkosson átlátható és méltányos szabályokat a kampányfinanszírozás 
rendszeréről. A tárgyalás alapjául a Transparency International civil szervezet által 
az előző Országgyűlés idején gondozott folyamatban létrejött ötpárti 
javaslatcsomagot ajánljuk, amelynek elfogadására a megegyezést követően az 
akkor ellenzékben lévő Fidesz-KDNP frakció elutasítása miatt nem került sor. 

 

 Átlátható szabályokat kell alkotni a választói névjegyzék belföldi lakcímmel 
rendelkező választókat tartalmazó részének automatikus összeállítására, valamint 
a belföldi címmel nem rendelkező választók feliratkozására és a választói 
névjegyzék pártok általi megismerhetőségére. A megoldás részeként meg kell 
tartani a választók saját kérésre történő névjegyzékbeli titkosításának lehetőségét. 

 

 Olyan kampányszabályzást kell megalkotni, amely biztosítja a folyamat 
átláthatóságát, méltányosságát, demokratikus lebonyolítását és a választók teljes 
körű tájékozódását szolgálja. 

 

 Az új választási eljárási törvénynek szakértői elemzésre és objektív adatokra 
építkező, kiszámítható szabályokat tartalmazó megoldást kell adnia az egyéni 
választókerületek lakosságszám-változáshoz igazítására a következő években. 

 
 

Elvárjuk a kormányt támogató frakcióktól, hogy korábbi hibás és megbukott 
törvényalkotásukkal szemben ezúttal a választási eljárási törvény valós párbeszédre épülő 
kialakítását kezdjék meg. Várjuk a frakciók döntését kezdeményezésünkről. 
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